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ATT INOX DRAIN© JEST FIRMĄ PRODUKCYJNO-USŁUGOWĄ, 
OFERUJĄCĄ SPECJALISTYCZNE PRODUKTY ORAZ INDYWIDUALNE 
KONSTRUKCJE ZE STALI NIERDZEWNEJ. 

Doświadczenie zdobywane od 2002 r. pozwala nam na 
kompleksową realizację powierzonych zadań, począwszy 
od doradztwa technicznego w fazie projektowej, poprzez 
proces produkcyjny do montażu włącznie. ATT posiada 
bogate portfolio produktów, w którym wiodącymi 
pozycjami są systemy odwodnień ze stali nierdzewnej, 
włazy, konstrukcje, produkty stanowiące wyposażenie 
zakładów przemysłowych czy rurociągi. Pracujemy 
dla klientów z branż m.in. spożywczej, chemicznej, 
farmaceutycznej, przemysłowej i szeroko rozumianego 
sektora budowlanego - instalacyjnego.

W naszym działaniu kierujemy się kluczowymi zasadami:
- utrzymanie wysokiego poziomu wykonywanych wyrobów  
   i świadczonych usług
- ustawiczne doskonalenie i rozszerzanie palety produktów
- rzetelność i terminowość realizowanych projektów

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą  
i technologicznie zaawansowanym parkiem maszynowym. 
Pozwala to nam na kompleksową realizację powierzonych 
zadań, począwszy od doradztwa technicznego  
w fazie projektowej, poprzez proces produkcyjny do  
montażu włącznie.

Obserwując potrzeby naszych Klientów rozszerzyliśmy 
zakres naszej działalności o montaż produkowanych 
przez nas elementów, rurociągów, kanalizacji, zarówno 
w technologii spawanej, jak i zaciskanej.

Jesteśmy wyjątkowo  wdzięczni naszym zleceniodawcom 
za wieloletnie zaufanie. Zapraszając do współpracy 
w imieniu całej załogi ATT zapewniamy, że Państwa 
oczekiwania zostaną spełnione, a powierzone zadania 
zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami.

Zarząd ATT

www.att.eu
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Wykonawstwo

Branże

www.att.eu

- odwodnienia punktowe
- odwodnienia liniowe
- tace ociekowe
- włazy
- studnie
- elementy oczyszczalni ścieków
- kanalizacja nierdzewna spawana
- prefabrykacja platform technologicznych i przejść nad
  liniami technologicznymi
- cokoły i odbojniki
- prefabrykacja i montaż instalacji technologicznych  
   i procesowych

Przemysł spożywczy jest główną branżą, do której spółka ATT kieruje ofertę.  
W portfelu produktowym dedykowanym zakładom przetwórstwa żywności znajdują 
się kompletne systemy odwodnień projektowane wg najwyższych norm higienicznych, 
definiowanych we współpracy z międzynarodowymi organizacjami jak np. European 
Hygienic Engineering & Design Group, www.ehedg.org. 

Ofertę związaną z posadzką uzupełnia gama włazów rewizyjnych, elementy wykończenia 
podłóg: płytki buforowe i listwy dylatacyjne oraz produkty ochronne: cokoły ścienne, 
odbojniki i bariery ochronne.

ATT jest producentem odwodnień tarasów, chodników, placów. W ofercie znajdują się 
też elementy „małej architektury”, umiejscowione m.in. w parkach i na skwerach (ławki 
ze stali nierdzewnej, czy nierdzewne kosze na odpady).

Jako jedna z nielicznych firm, ATT współpracuje z większością dużych grup producenckich 
browarów oraz rozlewni napojów. Dostarczamy i montujemy  zarówno  specjalistyczne 
(przeznaczone dla branży piwowarskiej) odwodnienia liniowe i punktowe, włazy 
inspekcyjne, podesty technologiczne, podesty obsługowe, przejścia nad liniami 
technologicznymi.

Przemysł spożywczy

Przestrzeń publiczna
zewnętrzna

Browary i rozlewnie
napojów
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Ludzie & zatrudnienie

www.att.eu

ATT realizuje projekty w sektorze obiektów przemysłowych typu: oczyszczalnie ścieków, 
przepompownie, kotłownie, zakłady branży chemicznej. W sytuacji gdzie wymagana 
jest sterylność procesu, czy odporność na korozję, stosowane są produkty ze stali 
nierdzewnej lub kwasoodpornej. W zakresie realizacji firmy znajdują się również rurociągi 
z  materiałów takich jak: stal węglowa, PE, PP, PVC, PCV, HDPE. Selekcja materiałów  
i sposob montażu uzależniane są od potrzeb klienta oraz wymagań danego procesu 
technologicznego. Zakres prac związanych z prefabrykacją oraz instalacją uzupełniają 
usługi projektowania oraz konsultacji technicznej.

Produkty ATT znajdują szerokie zastosowanie podczas realizacji inwestycji  
w budownictwie mieszkaniowym oraz budynkach użyteczności publicznej. ATT 
prezentuje gamę odwodnień łazienkowych, kanałów szczelinowych odprowadzających 
wodę z pomieszczeń basenowych, do których wejścia wyposażone są w przejścia 
dezynfekcyjne.

ATT to zespół inżynierów, który w swojej pracy łączy 
szeroką wiedzę i pasję z wyobraźnią i wieloletnim 
doświadczeniem. Połączenie tych elementów znajduje 
swoje odbicie w opracowywanych i realizowanych 
przez nas projektach. Wszechstronna wiedza 
techniczna zespołu, ukierunkowana na realia panujące  
w budownictwie i zakładach przemysłowych pozwala 
na optymalne dostosowanie kompleksowych rozwiązań 

do indywidualnych potrzeb naszych odbiorców.
Dział handlowy tworzą inżynierowie sprzedaży, 
którzy uczestniczą w całym procesie inwestycyjnym. 
Są obecni w każdej fazie realizacji zamówienia: w trakcie 
opracowywania założeń projektowych, produkcji, 
montażu i podczas prac serwisowych, zyskując pozycje 
doradców technicznych w pełni tego słowa znaczeniu.

Produkcja 
przemysłowa

Obiekty użyteczności
publicznej

Wzrost zatrudnienia w latach 2002-2019
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Zasięg globalny

Zacznijmy od projektu

Obszar działania ATT nie ogranicza się jedynie do Polski, czy krajów europejskich. Odbiorcami naszych towarów  
i usług są firmy m.in. w USA, Południowej Azji, Emiratach Arabskich, czy Afryce.

Dzięki połączeniu innowacyjnych projektów  
z zaawansowanymi technologiami, nowoczesnym 
parkiem maszynowym i wieloletnim doświadczeniem, 
oferujemy wyroby i usługi spełniające najwyższe 
standardy.

Proponowane rozwiązania w pełni odzwierciedlają 
potrzeby Klientów poprzez dostosowanie ich do 
warunków istniejących w miejscu montażu produktu.

Na każdym etapie realizacji zamówienia - począwszy od 
projektowania w biurze technicznym, przez wykonanie, 
na obecności podczas montażu kończąc - zapewniamy 
Klientom wszechstronne konsultacje tak, aby finalny 
produkt był w pełni zgodny z ich oczekiwaniami.

Produkty i usługi ATT docierają do ponad 60 krajów.

www.att.eu



ATT Usługi i montaż

7

www.att.eu



ATTUsługi i montaż

8

Certyfikaty

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku firma 
uruchomiła produkcję elementów wyposażenia oraz 
stalowych konstrukcji nierdzewnych dla każdej branży, 
w której obowiązują najwyższe wymagania fitosanitarne. 
Gwarantem bezpieczeństwa higienicznego dla 
wszystkich produktów wytwarzanych w ATT jest 
zgodność procesu wytwarzania z wytycznymi Polskiego 
Zakładu Higieny (HK/B/0266/01/2015).

W fazie projektu kierujemy się wytycznymi zawartymi  
w poniższych normach:

PN-EN 1672-2+A1:2009 - Wymagania z zakresu higieny      
PN-EN ISO 14159:2008 - Wymagania w zakresie higieny 
dotyczące projektowania maszyn

Firma jest również członkiem European Hygienic 
Engineering and Design Group www.ehedg.org, 
organizacji zrzeszającej producentów maszyn  
i urządzeń dla przemysłu spożywczego, członków 
instytutów badawczych i instytucji publicznych ochrony 
zdrowia. Firmy zgromadzone w EHEDG współpracują 
ze sobą w celu promowania i poprawy standardów 
higieny w zakładach spożywczych. Dzięki współpracy 

na forum organizacji, produkty ATT są projektowane  
i produkowane zgodnie z najnowszymi wytycznymi  
w zakresie wymagań higienicznych. Produkty ATT 
znakowane są symbolem CE. 1 lipca 2014 r. nastąpił 
koniec okresu przejściowego dla oznakowania  
w systemie ogólnokrajowym. Po tym terminie elementy 
konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium mogą 
być wprowadzane do obrotu tylko z oznakowaniem CE. 
Oznacza to, że ATT spełnia wymagania następujących 
norm:

PN-EN 1090-1:2012 Część 1: Zasady oceny zgodności 
elementów konstrukcyjnych                         
PN-EN 1090-2:2012 Część 2: Wymagania techniczne 
dotyczące konstrukcji stalowych

Kolejnym krokiem pozwalającym monitorować proces 
wytwórczy w firmie ATT było wdrożenie normy 
gwarantującej nadzór nad procesem spawania, czyli  
normy PN-EN ISO 3834:2007. Zawiera ona wymagania 
jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. 
Wdrożenie PN – EN 1090 oraz PN EN ISO 3834 
przeprowadzono wspólnie z firmą TÜV Rheinland.

Realizacje

Warszawa Świątynia Opatrzności Bożej dostawa i montaż korony oraz pomostów technicznych 

Warszawa Wodociągi Warszawskie (Filtry - Śródmieście) generalny remont pompowni, demontaż oraz montaż pomp i rurociągów  
o średnicach do 1500 mm

Warszawa Stadion Narodowy dostawa i montaż odwodnienia dachu, montaż odwodnień liniowych  
na trybunach oraz balustrad na schodach kaskadowych

Tarnobrzeg Pilkington Chmielów instalacja wody lodowej i sprężonego powietrza - łącznie ok. 8 km
Poznań Kompania Piwowarska zaprojektowanie, dostawa i montaż tunelu akustycznego linii rozlewniczej

Warszawa Droga ekspresowa S2 prefabrykacja i montaż wyposażenia przepompowni wody deszczowej

Elbląg Browar Żywiec dostawa i montaż systemu odwodnień liniowych i zbiorników wraz z kanalizacją 
grawitacyjną i tłoczną HDPE i PE

Stanowice k/
Oławy Lorenz Bahlsen Snacks prefabrykacja i montaż platformy technologicznej 

Myszków Sokpol

- instalacja pary z rur ze stali węglowej wraz z izolacją i konstrukcją wsporczą
- instalacja wody procesowej i technologicznej rurociągami nierdzewnymi
- podłączenie maszyn i urządzeń rurociągami nierdzewnymi
- zasilenie maszyn i urządzeń parą rurociągami ze stali węglowej
- dostawa i montaż kominów i wyposażenia kotłowni

Gdynia Nabrzeże Duńskie wykonanie instalacji Ppoż do gaszenia statków dostarczających paliwa

Świnoujście Port Marynarka Wojenna wykonanie i montaż instalacji wody pitnej, ścieków zęzowych i sanitarnych 
(konstrukcje ze stali nierdzewnej), instalacja pary z rur ze stali węglowej

Warszawa Szpital Banacha instalacja glikolu i wody lodowej

ProjektMiejsce realizacji Opis wykonanych prac
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Kontakt

ATT

Mail na szybko

Katalog produktów

ATT Sp. z o. o.
ul. Albatrosów 16C, 30-716 Kraków
tel. +48 12 290 29 30
fax +48 12 290 29 31
e-mail: att@att.eu
www.att.eu
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